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Wij willen Jezus zien! 
 

 

Hoofdstuk 76     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kennen jullie de uitdrukking: als een donderslag bij heldere hemel?  

Het betekent dat er geheel onverwachts iets gebeurt, waar je heel erg van 

schrikt. 

 

Omie en ik hebben wel eens bij helder weer, geen wolkje aan de lucht, een heel 

harde knal gehoord. We zeiden dan tegen elkaar: ‘Dat was een vliegtuig, die 

door de geluidsbarrière vloog.’ 

 

Maar zo’n ‘donderslag bij heldere hemel’ kan ook iets anders zijn en dat lees je 

in onderstaand verhaal uit de bijbel. 

 

 

Hoofdstuk 76    -    Wij willen Jezus zien      -   Johannes  12  :   20  -  36 

 

In deze laatste week dat de Here Jezus hier op aarde was, gebeurde er nog iets 

bijzonders. In de tempel kwamen een paar buitenlanders, mensen uit 

Griekenland, die naar Jezus vroegen. Ze wilden graag met hem kennismaken en 

hem vragen stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tempel in Jeruzalem 
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Het was op zich niet vreemd dat er mensen uit andere landen naar Jeruzalem 

kwamen om daar het Paasfeest te vieren. In alle landen op de wereld woonden 

Joden en als het mogelijk was, wilden ze graag met de grote feesten in 

Jeruzalem zijn. Dat is vandaag nog zo. 

Maar dit groepje mensen uit Griekenland waren geen Joden. Wel geloofden ze 

in de God van Israël, en ze hielden zich aan de wetten van Mozes, maar ze 

hadden zich niet laten naturaliseren tot Israëliet. Voor de wet waren deze 

mensen heidenen en ze mochten om die reden in de tempel niet verder gaan dan 

tot op het voorhof der heidenen. Gingen ze wel verder, negeerden ze het bord 

‘Voor heidenen verboden’, dan kregen ze de doodstraf! 

 

Ook deze heidenen uit Griekenland hoorden in Jeruzalem van Jezus. Wie sprak 

er nu niet over Jezus? Geen wonder dat zij meer over Jezus wilden weten en van 

de wonderen die hij deed. Misschien wilde hij hen ook wel onderwijzen. Er 

stonden nog zoveel onderwerpen in de oude heilige boeken van Mozes, waar zij 

zo weinig vanaf wisten. En deze leraar, die met tollenaars aan één tafel at, en 

zelfs de Samaritanen niet verachtte, die zou zeker wel met hen willen praten, 

ook al waren zij geen Joden. 

 

Die dag gingen ze naar de tempel, op zoek naar Jezus. Maar ze troffen het niet. 

Jezus was op het binnenvoorhof van de tempel en daar mochten geen heidenen, 

komen. Hoe moest dat nu? Wanneer zou Jezus weer hier komen? Ze konden 

toch geen uren blijven staan wachten? 

Gelukkig werd hun verteld, dat één van Jezus’ discipelen bij hen in de buurt 

was. Het was Filippus, die uit Bethsaïda kwam. Blij liepen ze naar hem toe en 

vroegen: ‘Meneer, wij willen graag Jezus zien.’ 

Filippus begreep direct wat deze buitenlanders graag wilden. Jezus zou ook best 

met hen willen praten, daar twijfelde hij niet aan, maar was het nu wel zo 

verstandig om Jezus op te halen? De Farizeeën en Sadduceeën waren al zo boos 

op Jezus. Wat zou er gaan gebeuren, wanneer Jezus zich nu ook nog met 

heidenen ging bemoeien?  

Maar Filippus durfde deze mensen ook niet weg te sturen. Als Jezus dat later 

zou horen, zou hij dat Filippus zeker kwalijk nemen. Maar weet je wat? Hij ging 

overleggen met zijn vriend Andréas, die bij hem in de buurt was.  

Samen spraken zij erover en ze besloten dat Andréas naar Jezus zou gaan met 

deze eenvoudige vraag, waarop Jezus ‘Ja, ik kom’ kon antwoorden of dat hij zou 

weigeren om met deze heidenen in gesprek te gaan. 

Maar in plaats van een eenvoudig ‘ja of nee’, nam Jezus deze vraag heel serieus. 

Want voor de Here Jezus was deze komst van de Grieken en hun vraag naar 

hem, een groot en heel belangrijk teken. 

Nu de leiders van Israël, de Farizeeën en de Sadduceeën hem voorgoed 

verworpen hadden en niets meer van hem wilden weten en nu binnenkort ook 

het gewone volk hem de rug toe zou keren, stonden daar deze Grieken op hem te 
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wachten. Het oude volk van God keerde de Messias de rug toe, maar in hun 

plaats kwamen de heidenen en vroegen naar hem. 

Het maakte Jezus blij, maar tegelijkertijd ook heel bedroefd. Want het was een 

teken dat zijn einde naderde, ja dat hij heel spoedig zou sterven. 

 

De eenvoudige woorden van Andréas: ‘Meester, daar zijn een paar Grieken, die 

graag met u willen praten’, deden Jezus denken aan wat hem te wachten stond: 

de heerlijkheid boven in de hemel, maar eerst ook het kruis en het donkere graf. 

Ernstig sprak Jezus: ‘Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in 

de hemel naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden: Een 

graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang als hij niet 

sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. 

Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zal je het voor 

altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan 

zal je het eeuwige leven krijgen.  

Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren zullen zijn, waar ik ben. Als 

je mij dient, zal je eer krijgen van de Vader.’ 

 

De mensen om Jezus heen begrepen deze woorden van Jezus niet. De discipelen 

keken elkaar aan, net alsof ze wilden zeggen: ‘Nu praat Jezus al weer over zijn 

sterven. Maar dat kan toch helemaal niet?’ 

En daar hoorden ze Jezus zeggen: ‘Ik moet nu bijna sterven. Ik ben bang. Wat 

zal ik zeggen: Vader, red mij van de dood? Nee, want ik ben juist op aarde 

gekomen om te sterven. Daarom bid ik: ‘Vader, laat iedereen uw grote macht 

zien.’ 

 

Nog maar nauwelijks had Jezus deze woorden gesproken of er kwam een 

machtig geluid uit de hemel, een Stem sprak: ‘Ik heb mijn macht laten zien en 

Ik zal het opnieuw doen!’ 
 

De mensen op het tempelplein keken verschrikt omhoog. Was dit een 

donderslag?  Onweerde het? Maar dat kon in dit jaargetijde niet en al helemaal 

niet bij deze heldere lucht.  

Maar anderen zeiden: ‘Luister, een engel heeft iets tegen Jezus gezegd.’ 

Alleen de discipelen, die Jezus zoveel beter kenden en die in hem geloofden, 

hadden de woorden van God verstaan. Ja, ze wisten dat God Zelf tegen zijn 

Zoon gesproken had. 

 

Jezus zei tegen de mensen: ‘Niet om mij is die Stem er geweest, maar als een 

teken voor jullie, opdat jullie in mij geloven. Nu is het beslissende moment voor 

de wereld gekomen! Satan zal uit de hemel gegooid worden. Ik moet van de 

aarde verhoogd worden. Alle mensen, die in mij geloven, ook heidenen, zal ik 

naar mij toehalen.’ 
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De mensen om Jezus heen begrepen niets van deze woorden. Ze begrepen niet 

wat Jezus bedoelde met dat mooie voorbeeld van de graankorrel, die eerst moet 

sterven, voordat hij vrucht kan geven. Niemand begreep dat Jezus eerst moest 

sterven, voordat hij zijn Koninkrijk kon stichten. 

Maar de woorden ‘verhoogd worden’ kenden ze wel degelijk. Ze begrepen heel 

goed wat Jezus bedoelde. Hij zou sterven aan een kruis. Die dood die een 

vervloekte kreeg.  

Wat de mensen niet begrepen? Jezus zou verhoogd worden, zoals eeuwen 

geleden de slang in de woestijn, toen het volk Israël onderweg was naar het 

beloofde land.  

Jezus zou van God de straf krijgen, die de mensen verdiend hadden, net zoals de 

slang in de woestijn het teken was geweest. 

Nee, dat begrepen ze niet en verwijtend zeiden ze: ‘Wij hebben uit de heilige 

boeken geleerd dat de Messias voor altijd bij ons blijft. Maar u zegt dat de 

Mensenzoon een hoge plaats moet krijgen, boven de aarde. Wie is die 

Mensenzoon dan? Bent u de Messias of niet?’ 

Jezus gaf geen antwoord op deze dwingende vraag. Pas op de laatste dag hier op 

deze wereld zou Jezus op deze vraag antwoord geven aan de hoogste rechter in 

Israël. Wel waarschuwde Jezus de mensen nog een keer. 

Hij zei: ‘Ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Ga daarom nu in Mij geloven, want 

Ik ben het ware licht. Dan zal het donker jullie straks niet in zijn macht krijgen. 

Want iemand die in het donker leeft, ziet niet waar hij heen loopt. Geloof in Mij, 

nu ik hier nog ben. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij bij het licht horen. 

 

Toen veel jaren later de apostel Johannes deze woorden van Jezus in zijn 

evangelie schreef, heeft hij er niet bij verteld of Jezus ook met die Grieken 

gesproken heeft. Is ook niet belangrijk, want in dit verhaal ging het niet om de 

Grieken, maar om hun vraag om Jezus te zien. Een teken voor het volk Israël en 

ook een ernstige waarschuwing. 

 

 

 

 

        

 

 

                                 

 

 

 

         De apostel Johannes  
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Jaren eerder, toen Jezus in Bethlehem geboren werd, kwamen de wijzen uit het 

oosten om hem te aanbidden.  

En nu, in de laatste week dat Jezus op deze wereld was, en de leiders van Israël 

hem niet geaccepteerd hadden, hem zelfs wilden doden, gaf God nog een teken: 

de heidenen uit het westen kwamen en vroegen naar de Zoon van God. 

Maar ook dit tweede teken van God wilden ze niet zien…. 

 
 


